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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 7ης/ 2-5-2012
τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Θέμα 12ο:

Έγκριση Κανονισμού καθαριότητας Δήμου Αγιάς.

Στην Αγιά σήμερα 2/5/2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 1:30 μμ. στην αίθουσα
«Χρυσαλλίδα», συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο
του Δήμου Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου 5733/26-4-2012 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου κου Σουλιώτη Θεόδωρου, που δημοσιεύθηκε στην
ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 4071/12 και
στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και επιδόθηκε στους
Δημοτικούς Συμβούλους και σε Προέδρους – Εκπροσώπους των Δημοτικών και
Τοπικών Κοινοτήτων, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις παρ.5 και 8 του άρθρο 67 του
Ν. 3852/2010.
Η συνεδρίαση πραγματοποιείται σήμερα 2/5/2012 με τα ίδια ακριβώς θέματα της
ημερήσιας διάταξης, μετά από ενημέρωση του Προέδρου προς τους Δημοτικούς
Συμβούλους και τους Προέδρους – Εκπροσώπους των Δημοτικών και Τοπικών
Κοινοτήτων, αφού δεν πραγματοποιήθηκε στις 30/4/2012 λόγω έλλειψης απαρτίας.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει
απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:
Παρόντες
1. Σουλιώτης Θεόδωρος (Πρόεδρος)
2. Αργυρούλης Ιωάννης
3. Αργύρης Νικόλαος
4. Βαλάρης Γεώργιος
5. Βατζιάς Αντίγονος
6. Βόγιας Δημήτριος
7. Γιάνναρος Γεώργιος
8. Γιαννουλέα Χριστίνα
9. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
10. Καλαγιάς Γρηγόριος
11. Καψάλης Βασίλειος
12. Λέτσιος Βασίλειος
13. Μαρούδας Ρίζος
14. Μαυρογιάννης Αντώνιος
15. Μπάτσικας Βασίλειος
16. Μπελιάς Αντώνιος
17. Ξαφάρας Χρήστος
18. Πατσάς Κυριάκος
19. Σιμούλης Θωμάς
20. Σμυρλής Βασίλειος
21. Σκάρπου – Δουλμέ Αγγελική
22. Στάθης Νικόλαος
23. Τριανταφύλλου Αθανάσιος
24. Τσαγκάλης Αντώνιος
Απόντες
25. Κουτσαντάς Βασίλειος
26. Συρακούλης Γεώργιος
27. Τσιτσές Δημήτριος
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
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Επίσης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο είκοσι δύο (22) Προέδρων και
Εκπροσώπων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων ήταν:
Παρόντες
1. Δαλακούρας Θεόδωρος (Καστρίου) 2. Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου)
3. Οικονόμου Στέλιος (Καρίτσας)
4. Πατσαβούρας Ιωάννης (Μεταξοχωρίου)
5. Πατσιαβούδης Στέργιος (Αγιάς)
6. Ράντζος Νικόλαος (Μαρμαρίνης)
7. Χαλάτσης Αντώνιος (Ποταμιάς)
8. Χριστοδούλου Βασίλειος(Νερομύλων)
Απόντες
9. Αγγελακόπουλος Ρίζος (Στομίου)
10. Αλβίζος Δημήτριος (Αμυγδαλής)
11. Γούλης Δημήτριος (Παλαιοπύργου) 12. Ζιούλη Αναστασία (Αετολόφου)
13. Κοσμάς Νικόλαος (Ελάφου)
14. Κυριάκου Αθανάσιος (Ομολίου)
15. Μπαράκος Γεώργιος (Γερακαρίου) 16. Μπελιάς Αθανάσιος (Μελιβοίας)
17. Μπουρντένας Γρηγόριος (Ανάβρας)
18. Παπαδημητρίου Νίκος (Ανατολής)
19. Περπερής Ευάγγελος (Σκήτης)
20. Πλατής Βασίλειος (Δήμητρας)
21. Πραντσίδης Δημήτριος (Σκλήθρου) 22. Ριζάκης Δημήτριος (Σωτηρίτσας)
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν ο Δήμαρχος κ. Γκουντάρας
Αντώνης και οι υπηρεσιακοί παράγοντες Σπανός Ιωάννης και Μπαρτζώκα Αθανασία.
Τα πρακτικά τήρησε ο ειδικός γραμματέας Μπουρνάκας Γιάννης.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και
έδωσε το λόγο στο Δήμαρχο που ενημέρωσε το Σώμα για τρέχοντα θέματα και
απάντησε σε ερωτήσεις των δημοτικών συμβούλων.
Στη συνέχεια και πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης το
Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 67 του
Ν.3852/2010, τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων εκτός της ημερήσιας διάταξης:
Θέμα 1ο ΕΗΔ: Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ.64/2012 απόφασης του Δημοτικού
Συμβουλίου με τίτλο: «Καθορισμός τρόπου χρήσης δημοτικών βοσκοτόπων και
επιβολή δικαιώματος βοσκής για το έτος 2012».
Θέμα 2ο ΕΗΔ: Σύναψη προγραμματικής σύμβασης του Δήμου Αγιάς με τον «ΦοΔΣΑ»
Νομού Λάρισας, με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης του Ενιαίου
Συνδέσμου διαχείρισης στερεών αποβλήτων Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Λάρισας».
Θέμα 3ο ΕΗΔ: Σύναψη προγραμματικής σύμβασης του Δήμου Αγιάς με τον «ΦοΔΣΑ»
Νομού Λάρισας, με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης του Ενιαίου
Συνδέσμου διαχείρισης στερεών αποβλήτων Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Λάρισας».
Θέμα 4ο ΕΗΔ: Έγκριση διάθεσης οικονομικής βοήθειας για τη νοσηλεία άπορου
δημότη της Τοπικής Κοινότητας Παλαιοπύργου.
Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Καλαγιάς Γρηγόριος διαφώνησε ως προς τη συζήτηση
του 2ου και 3ου θέματος εκτός της ημερήσιας διάταξης.
Επίσης και μετά από αίτημα της εισηγήτριας, το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
με τίτλο: «Εξέταση αιτήσεων για παράταση μισθωτικής σχέσης όπου δύναται στους
μισθωτές δημοτικών καταστημάτων της Δημοτικής Ενότητας Αγιάς», αποσύρθηκε από
την ημερήσια διάταξη.
Οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Μαρούδας Ρίζος και Μαυρογιάννης Αντώνιος
αποχώρησαν πριν τη συζήτηση του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Γκουτζουλίκας Γεώργιος αποχώρησε πριν τη
συζήτηση του 6ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγήθηκε τα θέματα της συνεδρίασης, ως εξής:
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Θέμα 12ο:

Έγκριση Κανονισμού καθαριότητας Δήμου Αγιάς.

Ο Πρόεδρος, για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στο
δημοτικό σύμβουλο κ. Λέτσιο Βασίλειο που έθεσε υπόψη του δημοτικού συμβουλίου
τα εξής:
«Σύμφωνα τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 1Β περ. V του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ
87/07.06.2010 τεύχος Α’), η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εισηγείται στο Δημοτικό
Συμβούλιο το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων των άρθρων 79 και 82 του Κ.Δ.Κ.
Σε εφαρμογή των ανωτέρω η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την υπ’ αριθμ.11/2012
απόφασή της εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο Κανονισμού Καθαριότητας
που σας έχει δοθεί με την ημερήσια διάταξη».





Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:
την εισήγηση του δημοτικού συμβούλου κ. Λέτσιο Βασίλειο,
τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 1β περ. v του Ν. 3852/2010,
τις διατάξεις του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006 και
την υπ’ αριθμ. 11/2012 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τον Κανονισμό καθαριότητας του Δήμου Αγιάς ως εξής:

•

•

•

Α.- ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Τέλη καθαριότητας
Σε βάρος όλων των υπόχρεων επιβάλλεται τέλος καθαριότητας ανά
τετραγωνικό μέτρο στεγασμένου χώρου οικιακής ή γενικής χρήσης.
Ο συντελεστής του τέλους ορίζεται με σχετική απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Αγιάς.
Το τέλος εισπράττεται:
α. Στα κτίσματα με οικοδομική άδεια μέσω του λογαριασμού της Δ.Ε.Η.
β. Στα αυθαίρετα κτίσματα βεβαιώνεται στο Δημόσιο Ταμείο με ειδικό
βεβαιωτικό κατάλογο και εισπράττεται μέσω λογαριασμού τελών του Δήμου.
Στις οικοδομές κάτω των 40 μ2, καθώς επίσης και σε τροχόσπιτα πάσης
φύσεως καταλύματα χρεώνεται το ελάχιστο 40 μ2 ετησίως, εκτός από τις
σκηνές που ανήκουν στην κατηγορία των οικοπέδων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1
Αντικείμενο και σκοπός του κανονισμού
1. Ο παρών κανονισμός έχει ως αντικείμενο τη θέσπιση των απαιτούμενων
ρυθμίσεων για την εξασφάλιση της καθαριότητας της πόλης μας και ειδικότερα:
α) Την καθιέρωση λεπτομερών κανόνων για τη συλλογή, την αποκομιδή και τη
διάθεση των απορριμμάτων.
β) Τη ρύθμιση των υποχρεώσεων του Δήμου και των κατοίκων του για την
πρόληψη της ρύπανσης, την απαλλαγή των εξωτερικών χώρων από τα
απορρίμματα και τη διατήρηση της καθαριότητας.
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2. Η θέσπιση του κανονισμού αποσκοπεί στην προστασία του φυσικού και
δομημένου περιβάλλοντος από τη ρύπανση που προκαλούν τα στερεά
απορρίμματα, έτσι ώστε να διαφυλάσσεται η δημόσια υγεία και να εμποδίζεται η
αισθητική υποβάθμιση της πόλης.
3. Επίσης με τον παρόντα κανονισμό καθορίζονται και τα πρόστιμα που θα
επιβάλλονται στους παραβάτες του, τα οποία και θα δύναται να αναπροσαρμόζει
το Δημοτικό Συμβούλιο με απόφασή του.
Άρθρο 2
Νομικό πλαίσιο
Ο παρών κανονισμός εκδίδεται βάσει των διατάξεων του άρθρου 24 (παράγραφος
1, περίπτωση γ) του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (ΠΔ 3463/06) και
αποτελεί κανονιστική διοικητική πράξη που έχει ισχύ ουσιαστικού νόμου.
Στις διατάξεις του εμπεριέχονται ρυθμίσεις που βασίζονται στα παρακάτω
νομοθετήματα:
 Του νόμου 1080/80 «Περί τροποποίησης και συμπληρώσεως διατάξεων τινών
της περί των προσόδων των ΟΤΑ νομοθεσίας κ.λ.π. (άρθρο 26,ΦΕΚ 246/Α).
 Του νόμου 1650/86 « Για την προστασία του περιβάλλοντος» (άρθρα 2, 12,
ΦΕΚ 160/Α).
 Της κοινής Υπουργικής Απόφασης υπ’ αριθμ. 49541/1424/1986 για στερεά
απόβλητα (ΦΕΚ 444/Β).
 Της κοινής Υπουργικής Απόφασης υπ’ αριθμ. 72751/3054/1985 για τα τοξικά
και επικίνδυνα απόβλητα (ΦΕΚ 665.Β).
 Της Υγειονομικής Διάταξης ΕΙΒ 301/64 «Περί συλλογής, αποκομιδής και
διάθεσης ως απορριμμάτων» (ΦΕΚ 63/Β).
Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού υπερισχύουν όταν δεν είναι αντίθετες με
τις γενικές διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας, τις διατάξεις του υγειονομικού
κανονισμού, τις αστυνομικές διατάξεις και άλλες ειδικές διατάξεις.
Άρθρο 3
Ορισμοί
1. «Στερεά απορρίμματα ή απόβλητα»είναι ουσίες ή αντικείμενα σε στερεά
κυρίως φυσική κατάσταση, από το οποίο ο κάτοχός τους θέλει ή υποχρεούται να
απαλλαγή.
2. «Αστικά Απόβλητα» είναι τα οικιακά απορρίμματα καθώς και τα απορρίμματα
των εμπορικών καταστημάτων, γραφείων ή εμπορικών επιχειρήσεων ή άλλα
απορρίμματα που μπορούν από τη φύση τους, τη σύνθεσή τους ή τον όγκο τους
να εξομοιωθούν προς τα οικιακά.
3. «Βιομηχανικά Απόβλητα» νοούνται τα απόβλητα που προέρχονται από
βιομηχανικές ή βιοτεχνικές δραστηριότητες ή άλλες παραγωγικές διεργασίες.
4. «Επικίνδυνα και λοιμώδη απορρίμματα» νοούνται τα ραδιενεργά, εύφλεκτα,
εκρηκτική, τοξικά, μολυσματικά και λοιπά απόβλητα που εγκυμονούν κινδύνους
για την υγεία και το περιβάλλον.
5. Η «Αποκομιδή απορριμμάτων» περιλαμβάνει όλες τις εργασίες συλλογής,
προσωρινής αποθήκευσης και μεταφοράς των απορριμμάτων στο χώρο τελικής
διάθεσης.
6. «Διάθεση απορριμμάτων» είναι οι εργασίες με τις οποίες τα απορρίμματα
καθίστανται αβλαβή για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον.
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Άρθρο 4
Καθορισμός εννοιών
Για την εφαρμογή των επόμενων διατάξεων οι χρησιμοποιούμενοι όροι έχουν την
εξής έννοια:
 Κατοικίες θεωρούνται οι αυτοτελείς χώροι όπου κατοικούν άτομα με
οικογένειες, μόνιμα ή πρόσκαιρα, είτε είναι ισόγειο, είτε βρίσκονται σε
ορόφους ή στοές, ή στο βάθος οικοπέδων που επικοινωνούν με τις οδούς μέσα
από κοινόχρηστους χώρους ή εισόδους γενικά.
 Στην έννοια των καταστημάτων υπάγονται και τα κάθε εργαστήρια,
βιοτεχνίες, βιομηχανίες, εργοστάσια, στεγασμένες ή υπαίθριες αποθήκες,
θέατρα, αίθουσες συναυλιών, κέντρα ψυχαγωγίας, ξενοδοχεία, χώροι που δεν
μπορούν να χαρακτηρισθούν κατοικίες ή γραφεία.
 «Γραφεία» θεωρούνται οι αυτοτελείς χώροι όπου ασκούνται οποιαδήποτε
επάγγελμα μόνιμα ή πρόσκαιρα.
 Γραφεία νοούνται και τα ακίνητα ή χώροι, όπου δημιουργούν δημόσιες
υπηρεσίες Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
 Οικόπεδα θεωρούνται ακάλυπτοι χώροι εντός ή εκτός του σχεδίου πόλης.
Άρθρο 5
Γενικές υποχρεώσεις
1. Η συλλογή, αποκομιδή και διάθεση των απορριμμάτων αποτελούν
υποχρεώσεις του Δήμου, αυτός δύναται δε να αναθέτει ορισμένες εργασίες
σχετιζόμενες με την καθαριότητα των κοινοχρήστων χώρων σε αμιγή δημοτική
επιχείρηση.
2. Όλες οι δαπάνες για τη συλλογή, αποκομιδή και διάθεση των απορριμμάτων
βαρύνουν τους ιδιοκτήτες, τους νομείς ή τους χρησιμοποιούντες τους χώρους από
τους οποίους προέρχονται τα απορρίμματα. Οι ανωτέρω υποχρεούνται να
καταβάλλουν στο Δήμο σχετικό ανταποδοτικό τέλος το οποίο καθορίζεται κάθε
φορά από το Δημοτικό Συμβούλιο.
3. Όλοι οι κάτοικοι του Δήμου έχουν υποχρέωση:
α) να φροντίζουν για τη διατήρηση της καθαριότητας της πόλης,
β) να απέχουν από κάθε ενέργεια που θα μπορούσε να προκαλέσει οποιαδήποτε
μορφής και έκτασης ρύπανση του περιβάλλοντος
γ) να συμμορφώνονται γενικά με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.
4. Για κάθε είδους οχήματα υπεύθυνος είναι ο ιδιοκτήτης τους ιδιαίτερα σε
περίπτωση που η άδεια κυκλοφορίας εκδόθηκε στο όνομα εταιρίας υπεύθυνος
είναι ο οδηγός του οχήματος ή ο εκπρόσωπος αυτής. Προκειμένου για οχήματα
δημοσίου, υπεύθυνος είναι ο οδηγός ή ο προϊστάμενος του γραφείου κίνησης ή μη
υπάρχοντος ο προϊστάμενος της αντίστοιχης υπηρεσίας, στην οποία ανήκει το
όχημα και από τη οποία εκδίδονται οι εντολές κίνησης.
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ: αυτά που είναι για πέταμα, τα σκουπίδια
ΟΓΚΩΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ: Εξοπλισμός και μεγάλες συσκευές που
απορρίπτονται (π.χ στρώματα, κρεβάτια, ψυγεία, κουζίνες κ.λ.π)
ΜΙΚΡΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ: Απορρίμματα μικρού μεγέθους που
είναι επικίνδυνα (π.χ. μπαταρίες περιέκτες από σπρεϋ ορυκτέλαια, μπογιές κ.λ.π.).
ΜΙΚΡΟΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ: Απορρίμματα μικρού μεγέθους όπως μικρά τεμάχια
χαρτιού, συσκευές ζαχαρωδών προϊόντων, πακέτα τσιγάρων, αποτσίγαρα, κυτία
κονσερβών τα οποία δημιουργούνται από απροσεξία των παραγωγών τους.
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ: Η ανάκτηση των υλικών των απορριμμάτων τα οποία
πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για τον αρχικό σκοπό ή για άλλους σκοπούς.
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•
•
•

ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ: Η καθαριότητα των οδών – δημόσιων χώρων, το άδειασμα
και ο καθαρισμός των απορριμματοδοχείων καθώς και των τάφρων , ρεμάτων,
φρεατίων και αποχέτευσης.
Στην καθαριότητα συμπεριλαμβάνονται:
Το πλύσιμο και η σάρωση των οδών και προδιαγραφέντων περιοχών, στο
πρόγραμμα των ΟΤΑ.
Η απομάκρυνση των μικροαπορριμμάτων , πτωμάτων ζώων (σύμφωνα με την
Υ.Δ. ειβ/301/64) αποβλήτων που προέκυψαν από ατυχήματα (ανατροπές)
οχημάτων, λάδια κ.λ.π.
Το πλύσιμο και ο καθαρισμός των πεζοδρομίων.
5. Σε περίπτωση που ο Δήμος Αγιάς δεν έχει την δυνατότητα διαχείρισης, μπορεί
να την αναλάβει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο από τις δραστηριότητες του
οποίου προέρχονται τα στερεά απόβλητα μετά από άδεια που χορηγείται από το
δημοτικό συμβούλιο.
6. Εάν διαπιστωθεί ότι από τις δραστηριότητες διαχείρισης των στερεών
αποβλήτων του φυσικού ή νομικού προσώπου προκαλείται ρύπανση στο
περιβάλλον, ο παραγωγός ή ο υπεύθυνος φορέας υποχρεούται στην συλλογή και
μεταφορά των αποβλήτων που ρυπαίνουν ή και στην καταβολή αποζημίωσης
στον οικείο Δήμο που καθορίζεται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Εάν
υπάρξει διαφωνία για το ύψος της αποζημίωσης αποφαίνεται η εποπτεύουσα τους
ΟΤΑ Δ/νση της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
Άρθρο 6
Προσωρινή αποθήκευση των απορριμμάτων
1. Τα απορρίμματα συσκευάζονται σε πλαστικούς ανθεκτικούς σάκους και
αποθηκεύονται προσωρινά στον πλησιέστερο κάδο μηχανικής αποκομιδής που
έχει τοποθετήσει ο Δήμος σε κάθε περιοχή.
Η τοποθέτηση απορριμμάτων έξω από τους κάδους καθώς και η έλλειψη
συσκευασίας ή η πλημμελής συσκευασία των απορριμμάτων δεν επιτρέπεται για
λόγους τόσο αισθητικής του Δήμου μας όσο και τη δημόσια υγεία.
Επίσης απαγορεύεται ρητά η ρίψη σάκων απορριμμάτων από τους εξώστες
κατοικιών ή επαγγελματικών χώρων. Στους παραβάτες των ανωτέρω διατάξεων
επιβάλλεται πρόστιμο είκοσι (20) €.
2. Ογκώδη ή βαριά αντικείμενα (άχρηστα έπιπλα, ηλεκτρικά σκεύη κ.α.) καθώς
και προϊόντα κηπουρικών εργασιών (κλαδιά κ.λ.π.) αποκομίζονται βάσει
ιδιαίτερου προγράμματος που καταρτίζει η υπηρεσία καθαριότητας. Οι κάτοχοι
τέτοιων αντικειμένων δεν θα πρέπει να τα μεταφέρουν στους εξωτερικούς χώρους
(στο πεζοδρόμιο ή στο δρόμο), παρά μόνο την ημέρα και την ώρα που θα τους
υποδείξει η υπηρεσία καθαριότητας με την οποία οφείλουν προηγουμένους να
συνεννοηθούν.
Τα αντικείμενα θα τοποθετούνται με τρόπο που δεν εμποδίζει τη διέλευση των
πεζών και την κυκλοφορία των οχημάτων.
Ειδικά τα κλαδιά ή παρόμοια υπολείμματα κηπουρικών εργασιών συσκευάζονται
σε ελαφρά δεμάτια, δεμένα με σχοινί ή σύρμα, ώστε να φορτώνονται εύκολα.
3. Για την αποκομιδή των ογκωδών απορριμμάτων της παραγράφου 2
καταβάλλεται ειδικό τέλος είκοσι (20)€ ανά κυβικό μέτρο. Για αντικείμενα
μικρότερου όγκου δεν καταβάλλεται τέλος.
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4. Υλικά συσκευασίας προερχόμενα από καταστήματα, περίπτερα, γραφεία κ.λ.π.
τοποθετούνται προς αποκομιδή, αφού ελαχιστοποιηθεί ο όγκος τους με κάθε
πρόσφορο τρόπο (συμπίεση, δέσιμο κ.λ.π.).
5. Στους παραβάτες των διατάξεων των παραγράφων 2 και 4 του άρθρου αυτού
επιβάλλεται πρόστιμο τριάντα (30) €.
Άρθρο 7
Κάδοι απορριμμάτων
1. Οι κάδοι μηχανικής αποκομιδής των απορριμμάτων τοποθετούνται από την
Υπηρεσία Καθαριότητας σε θέσεις που επιτρέπουν αφ’ ενός μεν την ευχερή
χρήση τους και την άνετη πρόσβαση των απορριμματοφόρων οχημάτων, αφ’
ετέρου δε την ασφαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων. Η πυκνότητα των κάδων
καθορίζεται με βάση την ποσότητα των απορριμμάτων κάθε περιοχής. Η οριστική
τοποθέτηση των κάδων μπορεί να γίνει σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους
(κοιλότητες) των πεζοδρομίων, που έχει κατασκευάσει η Τεχνική Υπηρεσία ή σε
νέους χώρους που θα υποδεικνύει η υπηρεσία καθαριότητας.
2. Η μετακίνηση ή η απομάκρυνση των κάδων γίνεται μόνο από την Υπηρεσία
Καθαριότητας. Σε όποιον μετακινεί αυθαίρετα κάδο απορριμμάτων, από το
σημείο στο οποίο τον έχει τοποθετήσει, προσωρινά ή οριστικά η υπηρεσία
καθαριότητας, επιβάλλεται πρόστιμο σαράντα (40) €.
3. Οι κάδοι καθαρίζονται και απολυμαίνονται με φροντίδα της υπηρεσίας
καθαριότητας μια φορά τουλάχιστον την εβδομάδα κατά τους θερινούς μήνες και
μια φορά τουλάχιστον το μήνα κατά τη χειμερινή περίοδο.
4. Απορρίμματα που δεν είναι δυνατή η παραλαβή τους λόγω δυσκολίας
προσέγγισης του απορριμματοφόρου (π.χ. στενοί δρόμοι, αδιέξοδα κ.α.), με
ευθύνη των κατόχων τους, μεταφέρονται και εναποτίθενται σε καθορισμένο από
τον Δήμο, σημείο προσιτό στο απορριμματοφόρο. Απαγορεύεται η στάθμευση
αυτοκινήτων γενικότερα σε θέσεις που εμποδίζουν την κυκλοφορία των
απορριμματοφόρων.
Άρθρο 8
Αποκομιδή
1. Η αποκομιδή των απορριμμάτων γίνεται σε καθημερινή βάση με πρόγραμμα
που καταρτίζει η υπηρεσία καθαριότητας. Το πρόγραμμα αυτό γνωστοποιείται
στο κοινό για να γνωρίζει τις ημέρες και ώρες διέλευσης των απορριμματοφόρων.
2. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία η παραλαβή των
απορριμμάτων δεν είναι δυνατή, οι κάτοικοι του Δήμου μας δε θα πρέπει να τα
κατεβάζουν στους δρόμους για το χρονικό αυτό διάστημα.
3. Για την αποκομιδή των ογκωδών απορριμμάτων μπορεί να εφαρμόζεται
ιδιαίτερο πρόγραμμα με μικρότερη συχνότητα εβδομαδιαίων δρομολογίων.
4. Σε χώρους όπου παράγονται μεγάλες ποσότητες απορριμμάτων (σχολεία,
νοσοκομεία, στρατόπεδα κ.λ.π.) η αποκομιδή θα γίνεται καθημερινά.
Άρθρο 9
Βιομηχανικά – βιοτεχνικά απορρίμματα
1. Απορρίμματα βιομηχανικών, βιοτεχνιών, ή άλλων εγκαταστάσεων, τα οποία
από τη φύση τους ή τη σύνθεσή τους ή τον όγκο τους διαφέρουν από τα οικιακά,
καθώς και απορρίμματα παραγόμενα σε ποσότητες που υπερβαίνουν τη
συνηθισμένη ικανότητα αποκομιδής της υπηρεσίας καθαριότητας συλλέγονται,
μεταφέρονται και διατίθενται με ευθύνη και δαπάνη του ιδιοκτήτη, ή του νομέα
του χώρου από τον οποίο προέρχονται, κατόπιν άδειας της Περιφέρειας που
χορηγείται σύμφωνα με το άρθρο 9 της κοινής υπουργικής απόφασης
49541/1424/1986.
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Μέχρι την απομάκρυνσή τους κατά τον ανωτέρω τρόπο τα απόβλητα αυτά θα
αποθηκεύονται προσωρινά μέσα στους χώρους των βιομηχανικών κ.λ.π.
εγκαταστάσεων.
Άρθρο 10
Νοσοκομειακά απορρίμματα
1. Απόβλητα νοσοκομείων ή άλλων νοσηλευτικών ιδρυμάτων που είναι
μολυσματικά και επικίνδυνα γενικά για την υγεία, δεν αναμιγνύονται με τα
συνήθη απορρίμματα αλλά φυλάσσονται σε ειδικούς χώρους και διατίθενται με
ευθύνη και δαπάνη των αντιστοίχων διοικήσεων.
2. Στην εξωτερική επιφάνεια των σάκων και των κάδων ή των άλλων μέσων στα
οποία συλλέγονται τα συνήθη απορρίμματα των νοσοκομείων, ή διαγνωστικών
κέντρων, θα επικολλάται ή θα αναγράφεται με εμφανή τρόπο η επιγραφή
«ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΑΚΙΝΔΥΝΑ – ΜΗ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΑ».
3. Η μη συμμόρφωση των διοικήσεων των νοσοκομείων και των λοιπών
ιδρυμάτων στις διατάξεις των ανωτέρω εδαφίων, δίνει το δικαίωμα στο Δήμο –
εκτός των άλλων – να αναστείλει την αποκομιδή όλων των απορριμμάτων μέχρις
ότου συμμορφωθούν οι υπεύθυνοι.
Άρθρο 11
Απορρίμματα από οικοδομικές εργασίες
1. Όσοι εκτελούν οικοδομικές εργασίες πρέπει να ενημερώνουν το Δήμο για τα
εγκεκριμένα από την Πολεοδομία σχέδιά τους και να περιφράσσουν τους χώρους
των εργοταξίων τους με πλήρη και ασφαλή περιφράγματα. Επίσης, να
εφοδιάζονται από το Δήμο με άδειες κατάληψης πεζοδρομίων – οδοστρωμάτων,
καταβάλλοντας το αντίστοιχο τέλος χρήσης κοινοχρήστου χώρου.
2. Προϊόντα οικοδομικών εργασιών (από εκσκαφές, κατεδαφίσεις, κ.λ.π.)
απομακρύνονται με ευθύνη και δαπάνη του ιδιοκτήτη ή του νομέα του χώρου από
τον οποίο προέρχονται ή των εργολάβων που εκτελούν τις εργασίες και
μεταφέρονται στους ειδικούς χώρους υποδοχής προϊόντων οικοδομικών
εργασιών. Σε περίπτωση που παραμένουν στην οδό ή το πεζοδρόμιο για χρονικό
διάστημα, μεγαλύτερο των τριών ημερών, εκτός από το αναλογούν τέλος χρήσης
κοινόχρηστου χώρου και επιπλέον πρόστιμο ύψους σαράντα (40) €.
3. Σε περίπτωση που τα απορρίμματα αυτά εγκαταλείπονται σε οποιοδήποτε άλλο
κοινόχρηστο χώρο, επιβάλλεται πρόστιμο από διακόσια (200) έως δύο χιλιάδες
(2.000) €, ανάλογα με τη σοβαρότητα της ρύπανσης που προκαλούν, και
απομακρύνονται από τον Δήμο ενώ ο υπόχρεος καταβάλλει τη δαπάνη
απομάκρυνσης.
4. Στις περιπτώσεις εκτέλεσης εργασιών από Οργανισμό Κοινής Ωφέλειας (ΟΤΕ,
ΔΕΗ, ΔΕΥΑ κ.α.) για συντήρηση, επισκευή δικτύου ή νέων παροχών,
επιβάλλεται η τήρηση των διατάξεων που προβλέπονται από τους νόμους περί
εκτελέσεως Δημοσίων Έργων (σημάνσεις κ.α.). Οι παραπάνω οργανισμοί
υποχρεούνται όπως αμέσως μετά την εκτέλεση των σχετικών εργασιών να
απομακρύνουν τα προϊόντα εκσκαφής και τα λοιπά άχρηστα υλικά και να
επαναφέρουν τα πράγματα στην πρότερη κατάστασή τους. Στην αντίθετη
περίπτωση ισχύουν τα πρόστιμα της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου. Οι ίδιοι
οργανισμοί υποχρεώνονται στο κατάβρεγμα των αδρανών υλικών και προϊόντων
εκσκαφών για να μην δημιουργείται ρύπανση.
Άρθρο 12
Διαλογή – Ανακύκλωση
1. Ο Δήμος Αγιάς θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να καταρτίσει και να
εφαρμόσει σύντομα – μόνος του ή σε συνεργασία με άλλους φορείς –
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ολοκληρωμένο πρόγραμμα διαλογής των στερεών αποβλήτων, με σκοπό την
ανακύκλωσή τους ή την καθ’ οιονδήποτε τρόπο αξιοποίησή τους.
Σε περίπτωση που εφαρμοσθεί τέτοιο πρόγραμμα οι δημότες έχουν υποχρέωση,
συμμορφούμενοι με τις ανάγκες του, να μην αναμιγνύουν με τα συνήθη
απορρίμματα υλικά που προορίζονται για ανακύκλωση και αξιοποίηση, αλλά να
τα τοποθετούν στους ειδικούς κάδους που θα φροντίσει να εγκαταστήσει ο Δήμος
σε κάθε περιοχή.
2. Στην περιοχή του Δήμου εφαρμόζεται σήμερα πρόγραμμα διαλογής χάρτου
από το Σύνδεσμο ΟΤΑ ………….. Φροντίδα του Δήμου είναι να επεκταθεί το
πρόγραμμα αυτό σε όλους τους Συνοικισμούς.
3. Οι δημότες οφείλουν αφ’ ενός μεν να συγκεντρώνουν το άχρηστο χαρτί
(εφημερίδες, βιβλία κ.λ.π.) στους κάδους αυτούς άλλα απορρίμματα.
Άρθρο 13
Εξαιρέσεις
Εξαιρούνται από τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού:
α) Τα ραδιενεργά απόβλητα
β) Τα στερεά απόβλητα που προέρχονται από τις εργασίες ανίχνευσης, εξαγωγής,
επεξεργασίας και εναποθήκευσης μεταλλευτικών πόρων.
γ) Τα πτώματα ζώων και τα γεωργικά απόβλητα
δ) Τα μολυσματικά και επικίνδυνα (εκρηκτικά, εύφλεκτα κ.λ.π.) απορρίμματα
ε) Η κάπρος ζώων.
Η ευθύνη για τη μεταφορά των επικίνδυνων αυτών απορριμμάτων ανήκει σε
αυτούς που τα παράγουν, και δε βαρύνει την υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου.
Οι παραβάτες τιμωρούνται με πρόστιμο από 300 έως 6.000.000€.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
Άρθρο 14
Καθαριότητα εξωτερικών χώρων
1. Η απαλλαγή των οδών, πλατειών και άλλων κοινόχρηστων χώρων από τα
στερεά απορρίμματα αποτελεί υποχρέωση του Δήμο.
Η συχνότητα και οι μέθοδοι καθαρισμού των χώρων αυτών κανονίζονται από την
υπηρεσία καθαριότητας ανάλογα με το υφιστάμενο προσωπικό και τα διαθέσιμα
μέσα.
Απαγορεύεται ρητά η ρύπανση με κάθε τρόπο των μνημείων, αγαλμάτων καθώς
και δημοσίων και δημοτικών κτιρίων. Η παράβαση της παραπάνω ρύθμισης
επιφέρει πρόστιμο ύψος από διακόσια (200) έως δυο χιλιάδες (2.000) €,
ανάλογα με την έκταση και τα έξοδα αποκατάστασης της φθοράς – ρύπανσης,
2. Για τη διατήρηση των εξωτερικών χώρων καθαρών, ο Δήμος τοποθετεί κατά
πυκνά διαστήματα στα πεζοδρόμια, τα πάρκα, τις πλατείες και τους άλλους
κοινόχρηστους χώρους εύχρηστους καλαίσθητους κάδους απορριμμάτων στους
οποίους εναποτίθενται από τους δημότες διάφορα ελαφρά απορρίμματα.
Η εγκατάλειψη στους κοινόχρηστους χώρους άχρηστων μικροαντικειμένων
(χαρτιά, είδη συσκευασίας, υπολείμματα ειδών διατροφής κ.λ.π.) τιμωρούνται με
πρόστιμο δέκα πέντε (15) €.
3. Όπως επίσης απαγορεύεται ρητά η ελεύθερη κατασκήνωση στους δημοτικούς
χώρους (πάρκα, Πλατείες κ.λ.) όπως επίσης και στις παραλίες του Δήμου. Η μη
εφαρμογή αυτού επιφέρει πρόστιμο ημερησίως πενήντα (50) €.
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Άρθρο 15
Υπαίθρια Διαφήμιση
1. Η επικόλληση ή ανάρτηση ή αναγραφή διαφημιστικών μηνυμάτων στις
εξωτερικές επιφάνειες σχολείων, δημοτικών κτιρίων ή εγκαταστάσεων, σε ιστούς
ηλεκτροφωτισμού και γενικά σε χώρους όπου απαγορεύεται η διαφήμιση από τις
ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις, αποτελεί ρύπανση του περιβάλλοντος και
τιμωρείτε ανάλογα με το μέγεθος της με πρόστιμο από εκατό (100) έως
οχτακόσια (800) €.
2. Όποιος ρυπαίνει το περιβάλλον με οποιονδήποτε τρόπο με αφίσες, φεϊγ-βολάν,
πανό, ταμπλό, ή άλλα διαφημιστικά έντυπα, τιμωρείται με πρόστιμο τριάντα
(30), εκτός των τελών διαφημίσεων που διενεργούνται κατόπιν άδειας του
Δημάρχου. Στην περίπτωση διαφήμισης με φεϊγ-βολάν, ακόμη και κατόπιν
σχετικής άδειας, ρητά απαγορεύεται η ρίψη από αυτοκίνητο ή με άλλο τρόπο.
3. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται επίσης στην περίπτωση
που κατά την επικόλληση αφισών στα σταθερά διαφημιστικά πλαίσια του Δήμο,
αφαιρούνται οι ήδη επικολλημένες αφίσες και εγκαταλείπονται στο έδαφός.
Το πρόστιμο στην περίπτωση αυτή βαρύνει σε ολόκληρο το διαφημιστή και το
διαφημιζόμενο.
Άρθρο 16
Πρόσθετες υποχρεώσεις καταστημάτων και επιχειρήσεων
1.Καταστήματα στα οποία παράγονται απορρίμματα από την επιτόπια
κατανάλωση των προσφερόμενων ειδών ( εστιατόρια, αναψυκτήρια,
γαλακτοπωλεία κ.λ.π.) υποχρεούνται να τοποθετούν στον εσωτερικό και στον
περιβάλλοντα χώρο καλαίσθητα δοχεία απορριμμάτων, επαρκή σε αριθμό και
χωρητικότητα, και να διατηρούν το χώρο καθαρό.
2. Ανάλογη υποχρέωση έχουν και οι επιχειρήσεις στις οποίες έχει παραχωρηθεί
προς χρήση κοινόχρηστους χώρους για την ανάπτυξη τραπεζοκαθησμάτων.
3. Σε όσους δεν συμμορφώνονται επιβάλλεται πρόστιμο πενήντα (50) €. Στην
περίπτωση της παραγράφου 2, ο Δήμος μπορεί, εκτός του προστίμου, να
ανακαλέσει τη χορήγηση άδεια κοινόχρηστου χώρου χωρίς να επιστρέψει το
καταβληθέν τέλος.
Άρθρο 17
Ρυθμίσεις σχετικές με οχήματα
Εγκαταλελειμμένα οχήματα και σκάφη
1. Απαγορεύεται η πλύση οχημάτων στους κοινόχρηστους δρόμους του Δήμου
μας διότι μπορεί να γίνει αιτία ατυχημάτων, και τιμωρείται με πρόστιμο ύψος
σαράντα (40) €.
2. Απαγορεύεται επίσης η εγκατάλειψη οχημάτων σε κοινόχρηστους χώρους.
Παλαιά μέσα μεταφοράς και μηχανήματα ή τμήματά τους που έχουν
εγκαταλειφθεί και υπάρχουν ενδείξεις ότι δεν θα επαναχρησιμοποιηθούν από τον
κάτοχό τους, χαρακτηρίζονται ως στερεά απόβλητα. Τα οχήματα αυτά ( ή
μηχανήματα) εντοπίζονται από την υπηρεσία καθαριότητας, από την οποία
επικολλάται σε εμφανές σημείο του οχήματος ειδικό αυτοκόλλητο που το
χαρακτηρίζει ως εγκαταλελειμμένο.
Εάν μετά την παρέλευση ενός μήνα το όχημα ή το μηχάνημα δεν έχει αποσυρθεί,
απομακρύνεται από την υπηρεσία καθαριότητας σύμφωνα με τη διαδικασία και
τους όρους που καθορίζει η ισχύουσα νομοθεσία και μεταφέρεται στον ΟΔΔΥ ή
όπου αλλού ορίζει ο νόμος. Οι παραβάτες της διάταξης αυτής τιμωρούνται με
πρόστιμο εκατό (100) € και υποχρέωση απομάκρυνσης του οχήματος.
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Σε περίπτωση που η απομάκρυνση του οχήματος γίνει με φροντίδα του Δήμου,
καταβάλλονται από τον ιδιοκτήτη όλα τα έξοδα στα οποία υποβλήθηκε ο Δήμος.
3. Στην ίδια ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν, σύμφωνα με την παράγραφο 7 του
άρθρου 12 του Ν. 1650/86, τα εγκαταλελειμμένα πλοία, πλοιάρια και πλωτά
γενικά ναυπηγήματα είτε βρίσκονται στην ξηρά είτε στη θάλασσα.
Άρθρο 18
Λαϊκές αγορές
Οι παραγωγοί και οι μικροπωλητές των λαϊκών αγορών οφείλουν να διατηρούν το
χώρο της αγοράς καθαρό, να συλλέγουν μετά το πέρας λειτουργίας τα
απορρίμματα και να τα τοποθετούν στους πλησιέστερους κάδους απορριμμάτων.
Ανάλογη υποχρέωση έχουν και αυτοί που ασκούν υπαίθρια ή πλανόδια εμπορική
δραστηριότητα (μόνιμες ή αυτοκινούμενες καντίνες).
Αν τα παραπάνω δεν τηρούνται, ο Δήμος προβαίνει στον καθαρισμό του χώρου
και καταλογίζει τα έξοδα στους υπόχρεους, επιβάλλει δε πρόστιμο εκατόν
πενήντα (150) €.
Άρθρο 19
Υπαίθρια αποθήκευση οικοδομικών υλικών και εμπορευμάτων
Η τοποθέτηση εμπορευμάτων ή οικοδομικών υλικών σε κοινόχρηστους χώρους
πρέπει να γίνεται με τρόπο που θα αποκλείει το διασκορπισμό τους και τη
ρύπανση του περιβάλλοντος. Για το σκοπό αυτό οι υπεύθυνοι πρέπει να
λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα προστατευτικά μέτρα.
Όπου είναι αναγκαίο, τα μέτρα αυτά μπορεί να αναγράφονται και στην άδεια
κατάληψης κοινόχρηστου χώρου που χορηγεί ο Δήμος.
Αν από την έλλειψη ή την πλημμελή εφαρμογή των παραπάνω μέτρων προκληθεί
ρύπανση του περιβάλλοντος επιβάλλει πρόστιμο ύψος εκατό (100) €.
Μπορεί επίσης να ανακληθεί η άδεια χρήσης του κοινόχρηστου χώρου χωρίς να
επιστραφεί το τυχόν καταβληθέν τέλος.
Άρθρο 20
Καθαριότητα ακάλυπτων χώρων
1. Στις πολυκατοικίες όπου υπάρχουν ακάλυπτοι χώροι (πρασιές), οι κάτοικοι των
διαμερισμάτων που έχουν πρόσοψη στην πρασιά οφείλουν να τους διατηρούν
καθαρούς ώστε να αποφεύγονται τόσο τα ατυχήματα όσο και οι κίνδυνοι
μολύνσεων από τα απορρίμματα.
2. Οι δε ιδιοκτήτες ή οι νομείς οικοπέδων οφείλουν να τα διατηρούν πάντοτε
ελεύθερα από απορρίμματα ακόμη και όταν προέρχονται από τρίτους. Προς τούτο
οφείλουν να το περιφράσσουν (σύμφωνα με τις διατάξεις του ΓΟΚ) και να
προβαίνουν σε περιοδική καθαριότητα και αποψίλωση. Αν οι υπεύθυνοι
εξακολουθούν να αδιαφορούν και μετά τις σχετικές συστάσεις, ο Δήμος έχει το
δικαίωμα να παρέμβει καθαρίζοντας και περιφράσσοντας το οικόπεδο
καταλογίζοντας τα σχετικά έξοδα στους υπευθύνους, σε βάρος των οποίων
επιβάλλει και πρόστιμο εκατό (100) €.
Άρθρο 21
Μεταφορά και φορτοεκφόρτωση αντικειμένων
1. Όποιος ρυπαίνει δρόμους ή πεζοδρόμια με μπετονιέρες έτοιμου σκυροδέματος
ή με οχήματα με τα οποία μεταφέρονται άλλα οικοδομικά υλικά ή μπάζα,
τιμωρείται με πρόστιμό εκατό (100) € και καταβολή εξόδων καθαρισμού, στα
οποία θα υποβληθεί ο Δήμος για την με φροντίδα του αποκατάσταση της
καθαριότητας.
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2. Όλα τα φορτηγά αυτοκίνητα και γενικά τα μεταφορικά μέσα ξηρού φορτίου
πρέπει να έχουν το φορτίο τους πλήρως καλυμμένο με το κατάλληλο κάθε φορά
κάλυμμα.
Τα απορρίμματα οποιασδήποτε μορφής που παράγονται κατά την
φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων πρέπει να περισυλλέγονται αμέσως μετά το
πέρας κάθε εργασίας.
Σε όσους δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου ο Δήμος
επιβάλλει πρόστιμο ύψους πενήντα (50) €.
Άρθρο 22
Ηχορύπανση
1. Η εκπομπή θορύβων είναι επιτρεπτή μόνον κατά τις εργάσιμες ώρες και με
ανώτατο όριο τα ντεσιμπέλ και τα ωράρια που προβλέπουν οι σχετικές
νομοθετικές ρυθμίσεις για κάθε περίπτωση παραγωγικής διαδικασίας και
ανθρώπινης δραστηριότητας (ενδεικτικά αναφέρονται τα μηχανήματα,
μηχανολογικές εγκαταστάσεις, εργαστήρια, εργοτάξια, δημόσια θεάματα,
μεταφορικά μέσα). Εξαιρέσεις είναι επιτρεπτές μόνον κατά τις περιπτώσεις του
κατεπειγόντος ή των εργασιών δημοσίων έργων, τα οποία είναι αδύνατον να
εκτελεστούν άλλες ώρες.
2. Απαγορεύεται κατά τις ώρες κοινής ησυχίας οποιαδήποτε εκπομπή ήχου, πέραν
των επιτρεπτών από τη νομοθεσία ορίων σε ντεσιμπέλ. Κάθε επιπλέον ένταση
ήχου, από οποιαδήποτε πηγή και αν προέρχεται, δημιουργεί ηχορύπανση, η οποία
είναι καταστρεπτική για την υγεία, σωματική και ψυχική, των πολιτών κάθε
ηλικίας, κυρίως δε για τους ηλικιωμένους, τους μαθητές και τους ασθενείς,
υποβαθμίζει δε και το περιβάλλον. Για τους παραβάτες της διατάξεις αυτής
ορίζεται πρόστιμο εκατό (100) έως πεντακόσια (500) €, ανάλογα με την ένταση
της ηχορύπανσης που προκαλεί και την περιοχή που ενοχλεί.
3. Για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος τα επιτρεπτά όρια
ηχορύπανσης που προκαλούν είναι αυτά που επιτρέπει η άδεια μουσικών
οργάνων που ετησίως τους χορηγείται από τον Δήμο.
Άρθρο 23
Εκπομπές πάσης φύσεως αερίων
1. Η εκπομπή δηλητηριωδών αερίων απαγορεύεται ρητά.
2. Η εκπομπή δυσοσμιών, καπνών, καυσαερίων, σκόνης, αιθάλης, αναθυμιάσεων
από όποια πηγή και αν προέρχονται (ενδεικτικά αναφέρονται οι βιομηνικές,
βιοτεχνίες, εμπορικές, νοσηλευτικές, μεταφορικές οικιακές δραστηριότητες), όταν
υπάρχει πέραν των ανεκτών ορίων που η καθημερινότητα και οι συνήθεις
δραστηριότητες επιβάλλουν, απαγορεύεται ρητά, διότι αποτελούν σοβαρές αιτίες
ρύπανσης και υποβάθμισης του περιβάλλοντος στην περιοχή μας.
3. Όπου είναι τεχνικά δυνατό, επιβάλλεται η ύπαρξη απαραίτητου εξοπλισμού και
η λήψη δραστικών μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος ( εγκατάσταση
συστημάτων συγκράτησης και καθαρισμού φίλτρων, συλλεκτήρες, κλίβανοι,
απορροφητικά συστήματα, βιολογικοί καθαρισμοί, απολυμάνσεις, ψεκασμοί, και
άλλα όμοια).
Για την παραβίαση των ανωτέρω ρυθμίσεων επιβάλλονται πρόστιμα από εκατό
(100) ως χίλια (1.000) €, ανάλογα με τη βλάβη που προκαλεί στο περιβάλλον η
παράβαση.
Άρθρο 24
Υπεύθυνοι για την τήρηση των διατάξεων
Υπεύθυνοι για την τήρηση των διατάξεων είναι:
Για τις κατοικίες:
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Τα πρόσωπα που κατοικούν, και αν κατοικούν οικογένειες, καθένας από τους
συζύγους.
Για τους κοινόχρηστους χώρους πολυκατοικιών:
Ο διαχειριστής τους.
Για τα καταστήματα:
Το πρόσωπο ή τα πρόσωπα στο όνομα των οποίων ασκείται το επάγγελμα.
Για τις προσωπικές εταιρείες και εταιρείες περιορισμένης ευθύνης:
Υπεύθυνος είναι ο διαχειριστής ή τυχόν περισσότεροι διαχειριστές.
Για τις ανώνυμες εταιρείες:
Υπεύθυνος είναι ο εκπρόσωπος τους κατά το καταστατικό και για τις υπόλοιπες
υπηρεσίες υπεύθυνος είναι ο προϊστάμενος του διοικητικού.
Για τα οικόπεδα:
Υπεύθυνος είναι ο ιδιοκτήτης ή νομέας.
Οι διαχειριστές πολυκατοικιών και οι υπεύθυνοι καταστημάτων ή γραφείων
μπορούν να ορίζουν με έγγραφό τους το συγκεκριμένο πρόσωπο που θα αναλάβει
την ευθύνη για την τήρηση και εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος και για τις
παραβάσεις του.
Άρθρο 25
Εφαρμογή του κανονισμού
1. Η αρμοδιότητα εφαρμογής του κανονισμού αυτού ανήκει στο ειδικό
προσωπικό της Ειδικής Υπηρεσίας του Δήμου ή σε άλλους υπαλλήλους
εξουσιοδοτημένους από το Δήμαρχο.
2. Η Υπηρεσία Καθαριότητας, μετά τη διαπίστωση κάθε περίπτωσης παράβασης
θα εισηγείται προς τον Δήμαρχο ή τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο την υποβολή
μήνυσης για τυχόν ύπαρξη ποινικών κυρώσεων αλλά και την επιβολή αστικών
και διοικητικών κυρώσεων στους παραβάτες. Η εισήγηση αυτή θα πρέπει να είναι
πάντα επαρκώς αιτιολογημένη και τεκμηριωμένη, με βάση την ελληνική και
ευρωπαϊκή νομοθεσία.
3. Τα πρόστιμα που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού
επιβάλλονται με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία και δύναται να
αναπροσαρμόζεται κάθε οικονομικό έτος, και είναι ανεξάρτητα από τα πρόστιμα
που προβλέπονται το άρθρο 1 παρ. 2 περίπτωση δ του Ν.Δ. 805/71.
Άρθρο 26
Συρροή
Σε περίπτωση συρροής παραβάσεων, τα πρόστιμα επιβάλλονται αθροιστικά.
Άρθρο 27
1. Όποιος παραβαίνει τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού τιμωρείται
σύμφωνα με τα άρθρο 459 του Ποινικού Κώδικα. Το Δημοτικό Συμβούλιο
διατηρεί κάθε δικαίωμά του να κινήσει τις νόμιμες διαδικασίες για την επιβολή
Αστικών ή Ποινικών κυρώσεων πλέον των παραπάνω αναφερομένων.
2. Η παράβαση των διατάξεων του παρόντος κανονισμού τιμωρείται επίσης με
πρόστιμο είκοσι (20) €, εκτός εάν στις επί μέρους διατάξεις προβλέπεται
διαφορετικό ύψος προστίμου ή διαφορετική κύρωση.
3. Ο παρών κανονισμός θα επιφέρει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα μόνον
εάν όλοι οι κάτοικοι του Δήμου μας, κάθε ηλικίας, οικιοθελώς τον εφαρμόσουν
και απαρέγκλιτα τον τηρούν, για απολαμβάνουμε όλοι έναν καθαρό Δήμο και ένα
υγιές περιβάλλον.
Άρθρο 28
Από την ημέρα εφαρμογής του νέου κανονισμού καθαριότητας κάθε νέα
ανεγερθείσα οικοδομή για την υπεύθυνη δήλωση τετραγωνικών από τον Δήμο
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προς οριστική σύνδεση με την ΔΕΗ υποχρεούνται να έχει θύλακα υποδοχής
κάδου στα όρια του οικοπέδου. Σε διαφορετική περίπτωση θα κατασκευάζεται ο
θύλακας υποδοχής με δαπάνη του εργολάβου και μετά από αυτοψία και
βεβαίωση της υπηρεσίας καθαριότητας θα εκδίδετε η υπεύθυνη δήλωση προς τη
ΔΕΗ.
Άρθρο 29
Έναρξη ισχύος
Ο παρών κανονισμός θα αρχίσει να εφαρμόζεται ένα μήνα μετά τη δημοσίευση
του με τον τρόπο που προβλέπει η παράγραφος 3 του άρθρου 37 του ΠΔ 410/95,
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 15 παρ. 5 Ν 2539/97.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 100/2012.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.
Ο Πρόεδρος

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Τα παρόντα μέλη
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου
Σουλιώτης Θεόδωρος

